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َأَفَمْن زُيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا فَِإن اللَه ُيِضل َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن (( وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله 
احذر ولكن إذا قال قائل ما الذي يدل اإلنسان على كونه على صواب أم ال ؟ اجلواب أن  ]8))[فاطر:َيَشاءُ 

   نة وإىل هدي السلف الصاحل ومن هديهم فيعرف أنه على صواب أو على خطأ يرجع إىل الكتاب والس

 َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُرد َوال نَُكذَب بِآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمنَ ((  عز وجل مث قال اهللا 
وهي حرف وجود لوجود أو امتناع المتناع نعم ننظر لو ترى لرأيت أوال لو شرطية  ]27))[األنعام:اْلُمْؤِمِنيَن 

اجلواب حمذوف تقديره لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا عظيما جسيما فاجلواب حمذوف إذا قلت لو 

جاء زيد جلاء عمر هنا حرف امتناع المتناع لو قلت ملا جاء زيد جاء عمرو فهذا حرف وجود لوجود ولو قلت 

 لو ترى إذ وقفوا على النار (( وال زيد جلاء عمرو امتناع لوجود إذا تقامست هذه الثالث الوجود والعدم وقوله ل

أو لكل من يتأتى خطابه أي لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار وقفوا  صلى اهللا عليه وسلم اخلطاب للنيب  )) 

دون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا توقفهم املالئكة كما قال عليها أي أوقفتهم املالئكة ألم هم نفسهم ال يري

إذ  ))  كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها(( وقال تعاىل  ))  يوم يدعون إلى نار جهنم دعا (( عز وجل 

عدت واتقوا النار التي أ (( للكافرين كما قال تعاىل  عز وجل وقفوا على النار والنار هي الدار اليت أعدها اهللا 
قالوا بألسنتهم أو بقلوم األصل أن القول باللسان  ))  يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات اهللا(( فقال  ))  للكافرين

بصوت وحرف وقوهلم يا ليتنا يا هذه تنبيه وليست حرف نداء وإمنا قلنا ذلك ألن ليت حرف ال يصح أن ينادى 

  . هذا هو األسهل واألقرب

نادى حمذوف ويقدر حبسب ما يقتضيه السياق فهنا يقدر بقوله يا ربنا ليتنا نرد لكن وقيل إن يا حرف نداء وامل 

ما قلناه أوال أصح ألنه أيسر وال حيتاج إىل تقدير وإذا دار الكالم بني أن يكون فيه شيء مقدر أو ال فنأخذ 

   :ال كقول الشاعربالثاين ألنه أصح ليتنا نرد ليت للتمين والتمين يكون يف احملال ويف الصعب يف احمل

   " فأخبره بما فعل المشيب      أال ليت الشباب يعود يوما "

  :هذا حمال يف العسري قوله

  "إلى حمامتنا ونصفه فقدي    أال ليت ما هذا الحمام لنا "

متين  )) يا ليتنا نرد ((لكنه عسري هنا و فأتصدق منه هذا ليس مبحال  ماال هذا عسري وكقول الفقري ليت يل 

ال أو متين عسري ؟ متين حمال ألنه ال ميكن أن يردوا إىل الدنيا مع أم لو ردوا لكان األمر خالف ما قالوه يا حم

  :متنوا ثالثة أشياءليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا هذه داخلة يف عموم التمين ونكون من املؤمنني كذلك 

  األول الرد إىل الدنيا  
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  الثاين أال يكذبوا بآيات اهللا 

الثالث أن يكونوا من املؤمنني وهلذا جاءت ال نكذب بالنصب ألن الواو هنا واو املعية فالثاين مع األول وكذلك 

نكون جاءت بالنصب ألن الواو ايش ؟ واو املعية والثاين مع األول متنوا هذا كله ثالثة أشياء ولكنهم كاذبون فيما 

َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو رُدوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـُهْم  َبْل َبَدا َلُهمْ ((  عز وجل قالوا لذلك قال اهللا 
    .قضاها مخس دقائق ]28))[األنعام: َلَكاِذبُونَ 

وينأون عنه مبعىن  صلى اهللا عليه وسلم : نزلت يف أيب طالب مبعىن ينهون عنه أي كان يدافع عن النيب  الطالب

   .أنه ال يؤمن

صلى اهللا : ال هذا غلط عظيم ألن اآلية يف سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه ومعلوم أن الدفاع عن النيب  لشيخا

ل أيب طالب فظنها كذلك وهذا من اليس ذما بل هو حممود فهذا غلط لكن شاف الصورة تشبه ح عليه وسلم 

   .حتريف القرآن فالذم منصب على األمرين اقرأ القرآن أحسنت

َب بِآيَاِت (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  الطالب َوال نَُكذ اِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُردَوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الن
 ُهوا َعْنُه َوِإنـُهْم َلَكاِذبُونَ َبْل َبَدا َلُهْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو رُدوا َلَعاُدوا ِلَما نُـ اْلُمْؤِمِنيَن  رَبـَنا َوَنُكوَن ِمنَ 

    . ]28))[األنعام:

وما قبلها  ))  ولو ترى إذ وقفوا على النار(( قال اهللا تبارك وتعاىل   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: الشيخ

يا ليتنا (( أو لكل من يبلغه هذا اخلطاب فقالوا  صلى اهللا عليه وسلم أخذنا فوائدها ولو ترى اخلطاب إما للنيب 
قراءتان قراءة بالرفع وقراءة بالنصب ))  ا نوال نكذب بآيات رب((قلنا يف قوله )) ا ننرد وال نكذب بآيات رب

فعلى قراءة النصب تكون الواو واو املعية يعين أم متنوا أم يردوا وال يكذبوا بآيات اهللا وعلى قراءة الرفع تكون 

القول واملعىن يقولون يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا فتكون الواو مقول )) أي  يا ليتنا نرد ((داخلة يف قوله 

 ونكون من المؤمنين ((عاطفة على اجلملة السابقة فقالوا ال نكذب بآيات ربنا واألول أبلغ وهو قراءة  النصب 

     عطف عليها  ))

  م يتمنون أمرا ال ميكن أن يكونيف هذه اآلية فوائد منها شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم لكو 

لكافرين وقد جاء يف الكتاب والسنة من أصناف العذاب  عز وجل وهي الدار اليت أعدها اهللا  إثبات النارومنها  

  فيها ما هو معلوم لكثري من الناس

  عل ومنها إثبات القول للناس بعد البعث وأن اإلنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول يف الدنيا ويف 

  )) وال نكذب بآيات ربنا ((لقوهلم  عز وجل ومنها إقرار هؤالء بآيات اهللا 
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هى كل شيء ومنها أيضا إقرارهم بأم ليسوا مبؤمنني ألم متنوا أن يكونوا مؤمنني ولكن هذا ال ينفع إذ قد انت  

  واملعىن جوازه لغة ويف هذا يقول ابن مالك رمحه اهللا  ومنها جواز حذف املعلوم

  "تقول زيد عند من عندكما    وحذف ما يعلم جائز كما  :"

وحذف ما يعلم جائز ليس يف املبتدأ واخلرب فقط بل يف املبتدأ واخلرب والفعل والفاعل ويف كل كالم فما هو املقدر  

  ايش؟ 

  ...:الطالب

     ال لرأيت أمر عظيما هذا اجلواب : الشيخ

يا  (( إضراب إلبطال ما سبق من قوهلمبل  ))  وا يخفون من قبلبل بدا لهم ما كان((  عز وجل مث قال اهللا 
  أي ظهر هلم))  بدا لهم ((أي لن يؤمنوا ولو ردوا  )) ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

هل هو تصديق الرسل مبا جاءوا به ولكن جيحدون  ؟فما الذي خيفونه من قبل )) ما كانوا يخفون من قبل (( 

  ا كانوا خيفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه ؟أو م

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من (( فعلى األول يكون السياق للكافرين وعلى الثاين يكون السياق للمنافقني  
بدا لهم ما   ((ما الذي أخفوه ؟ تصديق الرسل ولكن جحدوا واجلحد هو إنكار ما كان معلوما أو  ))  قبل

من الكفر حيث إم يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر فعلى األول تكون اآلية يف من ؟  )) من قبلكانوا يخفون 

يف الكافرين وعلى الثاين يف املنافقني فهل ميكن أن نقول إن اآلية شاملة للمعنيني ؟ اجلواب نعم ألنه ال منافاة 

مكية نزلت يف مكة مجلة واحدة فكيف  لكن يشكل على كوا يف املنافقني أن السورة مكية ألن سورة األنعام

أخرب عن ما يكون  سبحانه وتعاىل يكون فيها إشارة للمنافقني واجلواب عن هذا اإلشكال أن ال إشكال ألن اهللا 

أليس كذلك وكذلك يذكر اهللا املنافقني يف السور املكية حتسبا ملا يقع  قيامة ويوم القيامة قد حصل النفاقيوم ال

وهي  ))  وليعلمن اهللا الذين آمنوا وليعلمن المنفقين ((يف سورة العنكبوت  عز وجل اهللا  واستعدادا له قال

مكية وعليه فال إشكال وتكون اآلية شاملة  للمعنيني فالقرآن الكرمي عظيم تأيت فيه اآليات واجلمل والكلمات 

ضها منافيا لبعض فإن كان حتتمل معاين متعددة ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه املعاين ما مل يكن بع

أي ظهر هلم ما كانوا خيفون من قبل  ))  بل بدا لهم((  عز وجل بعضها منافيا لبعض طلب الرتجيح قال اهللا 

ولو ردوا (( ولو ردوا يعين إىل الدنيا لعادوا ملا وا عنه إذا قوهلم حقيقة أو كذب؟ وهلذا قال وإم لكاذبون 
يا ليتنا نرد وال نكذب  ((النفاق وإم لكاذبون يف قوهلم من تكذيب الرسل و  أي من ))  لعادوا لما نهوا عنه

      )) بآيات ربنا
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عز يف سورة يس حيث قال اهللا  عز وجل ففي اآلية الكرمية أنه تظهر احلقائق يوم القيامة وتبني واقرأ قول اهللا 

َهَذا َما َوَعَد  ((فيقولون )) ْن بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدنَاقَاُلوا يَا َويـَْلَنا مَ (( يف آخر السورة يف قضية نفخ الصور  وجل 
هلم هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون فيتبني األمر جليا يف  يقالأو  ]52))[يس: الرْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ 

  ذلك الوقت ولكنه ال ينفع من مل يؤمن به يف حياته

فإن قال قائل  ))  ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه(( اهللا باملستحيل لقوله  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية تعلق علم 

فإن  عز وجل هذا ليس مبستحيل ألن اهللا قادر على أن يعيدهم إىل الدنيا فيقال أنه مستحيل حسب وعد اهللا 

متنوا أن يرجعوا إىل  متىن الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللاإذا اهللا قد قضى أن الناس ال يرجعون إىل الدنيا وهلذا 

أتمنى أن أعود إلى الدنيا فقال (  متن عز وجل الدنيا فيقتل مرة ثانية كما فعل عبد اهللا بن حرام حني قال اهللا له 
) هذا قضاء كوين قدري فيكون مستحيال حسب  فأقتل فيك مرة أخرى قال إني قضيت أنهم إليها ال يرجعون

عز مستحيل حسب وعد اهللا  عز وجل وعد اهللا كالظلم بالنسبة هللا  قدرة اهللا أو حسب وعد اهللا ؟ نعم حسب

ولو ردوا لعادوا (( لكنه قادر على أن يظلم هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغريه إذن قوله  وجل 
باملستحيل فإذا قال إنسان وهي ميكن أن يستحيل الشيء  تعاىلفيها دليل على تعلق علم اهللا  ))  لما نهوا عنه

 فيهما آلهة إال اهللا لفسدتالو كان  ((  عز وجل ؟ فاجلواب نعم امسع إىل قول اهللا  عز وجل لذاته ويعلمه اهللا 

أنه لو كان يف السماوات واألرض آهلة سوى اهللا  عز وجل وهذا مستحيل عقال ال ميكن ومع ذلك علم اهللا  )) 

 ))  علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم((  لفسدتا إذن علم اهللا متعلق باملستحيل ومتعلق باملمكن مثل

مبا له من الصفات الكاملة وهلذا نقول أوسع الصفات يف صفات اهللا   تبارك وتعاىلومتعلق بالواجب مثل علم اهللا 

  هو العلم عز وجل 

ن اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن الكافرين ال يستنزهون من الكذب حىت يف اآلخرة وكذلك املنافقون أل 

   ))  لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه(( تعاىل كذم وقال 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية تأكيد الشيء إذا دعت احلاجة إليه إما ألمهيته وإما لكون املخاطب مرتددا فيه أو 

أكيد يف لغري ذلك من األسباب املهم أن من الفصاحة والبالغة أن يؤكد اخلرب إذا دعت احلاجة إىل تأكيده الت

     فهنا مؤكد بإن والالم ))  وإنهم لكاذبون ((اآلية ألي مجلة ؟ 

  أي ما هي  )) إن هي ((قالوا أي املنكرون للبعث  ))  وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين((  

وما نحن  ((اجلملة بقوهلم يعين ما فيه حياة أخرى ما فيه إال احلياة الدنيا مث أكدوا هذه  )) إال حياتنا الدنيا ((
دل عليه الكتاب والسنة والعقل واإلمجاع وسيأيت يف قد وهذا إنكار صريح للبعث مع أن البعث  )) بمبعوثين
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الفوائد وقوله حياتنا الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما ؟ منهما مجيعا فهي 

 (( عز وجل تكون دنيا وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون اآلخرة كما قال اهللا بالنسبة لآلخرة قبل اآلخرة قد 

سرورا للقلب هذا ال جتده أي و وهلذا ال جتد يف الدنيا سرور دائما أبدا يعين سرورا للبدن  ))  واآلخرة خير وأبقى

إليها الناس اآلن كثري من الناس  نعيما للبدن والقلب ال يوجد دائما فإما نعيم يف البدن وهو الرفاهية اليت يدعوا

يولد يف القلب حسرة عظيمة  هيدعون إىل رفاهية أهم شيء عندهم الرتفيه والرفاهية هذا نعيم ايش؟ نعيم بدن لكن

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ((  عز وجل وضيق صدر وإما نعيم يف القلب وهذا للمؤمنني كما قال 
ولكن مع ذلك ال بد لإلنسان من وجود ما يسر به وما يساء به  ]97))[النحل:   فـََلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبةً ُمْؤِمٌن 

وإياكم من كل وجه وهلذا انطبق الوصف متاما عليهم نسأل اهللا أن يرزقنا  فال ميكن أن جتد يف الدنيا شيئا كامال

أي مبخرجني من القبور وليس عندهم دليل على  ))  نحن بمبعوثينوما  ((الزهادة فيها والرغبة يف اآلخرة وقوهلم 

ال ما املانع وقد أقام اهللا الدالئل العقلية واحلسية والشرعية على وجوب وإ ةواملكابر هذا اإلنكار إال جمرد األهواء 

هم له مل يعملوا البعث أو على إمكان البعث وأنه ليس مبمتنع لكنهم هم والعياذ باهللا أنكروا هذا ومن أجل إنكار 

     لآلخرة عملهم كله للدنيا نسأل اهللا السالمة 

عز معطوف على ما سبق وقد صرح اهللا  )) وقالوا ((يف هذه اآليات الكرمية أن الكافرين ينكرون البعث ألن قوله 

َعثُوا ُقْل بـََلى َورَبي لَتُ (( ذا يف قوله  وجل  َعُثن َزَعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ   ]7))[التغابن: بـْ

ومن فوائد هذه اآلية اإلشارة إىل دنو احلياة الدنيا وأا ليست بتلك احلياة اليت ينبغي لإلنسان أن حيافظ عليها  

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق اهللا منها كافرا وقد جاء يف احلديث (  )) الدنيا ((وينسى اآلخرة لقوله 
  :ابن القيم رمحه اهللا ) ويف هذا يقول شربة ماء

  لم يسق منها الرب ذا الكفران      لو ساوت الدنيا جناح بعوضة  "
  ده من ذا            الجناح القاصر الطيران "لكنها واهللا أحقر عن 
ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن إنكار هؤالء للبعث إنكار مكابرة نأخذها من أنه لو صدق ما قالوه ألصبح  

عبثا ال فائدة منه أمم حتيا ومتوت وتتقاتل وتتناحر مث ال يكون بعث جيازى به احملسن بإحسانه  خلق اخللق

    واملسيء بإساءته هذا غري ممكن 

إما  )) ترى ((هذا موقف آخر واخلطاب يف قوله  ))  ولو ترى  إذ وقفوا على ربهم ((  عز وجل مث قال اهللا 

توجه إليه اخلطاب إذ وقفوا أي حني وقفوا على رم واآلية اليت سبقت أو لكل من ي صلى اهللا عليه وسلم للنيب 

ومل يقال إذا يقفوا إذ يقفون ما قال إذ يقفوا فيقال  )) إذ وقفوا ((قد يقول قائل كيف عرب عن املستقبل باملاضي 
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فيكون هذا  )) هأتى أمر اهللا فال تستعجلو  ((الشيء احملقق يعرب عنه باملاضي لتحقق وقوعه ومنه قوله تعاىل 

وإمنا أضاف ربوبيته  عز وجل تصوير للحال املستقبلة كأا شيء حاضر ماضي نعم إذا وقفوا على رم وهو اهللا 

هو اخلالق املالك املدبر هلم فكان عليهم أن يقوموا  عز وجل إليهم مع أم من أراذل عباد اهللا إشارة إىل أنه 

ومع ذلك مل يؤمنوا به وال برسله  عز وجل إلشارة إىل أن السلطان له عليهم بعبادته فيكون إضافة الربوبية إليهم ل

  وال عملوا هلذا اليوم

قال مجلة استئنافية لبيان ما حصل عند  ))  إذا وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق عز وجل ((قال اهللا  

هذه اجلملة حرف جر زائد الباء يف املشار إليه البعث الذي كان ينكرونه ويف ))  أليس هذا بالحق ((الوقوف 

زيادة احلروف يقول أهل العلم يف البالغة إا تدل على التوكيد فعلى هذا تكون هذه اجلملة  )) بالحق ((قوله 

فأجابوا  )) وربنا قالوا بلى ((مؤكدة بالباء الزائدة إعرابا أليس هذا باحلق أي بالصدق الثابت الذي ال مرية فيه 

باجلواب مع اإلحسان وكانوا يف األول يقولون ال نرد وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق ولكن لو سألين سائل 

قال طيب  )) قالوا بلى وربنا ((القسم ؟ ال ينفعهم ألن الدار اآلخرة دار جزاء وليست دار عمل هل ينفعهم 

ثريا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة خمصوصة وهي بلى وربنا الواو هذا حرف قسم والقسم كما مر علينا ك

ملا أقروا بأن هذا هو  عز وجل يعين قال اهللا  ))  قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون(( الواو والباء والتاء قال 

ألنه األمر هنا لإلهانة وليس للتكرمي  )) ذوقوا العذاب ((احلق تبني أن إنكارهم األول كان كفرا فإقرارهم وقوله 

هانة وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه فإن ذوق اإلنسان للشيء يعين أنه لإلال أحد يكرم بالعذاب لكنه 

  تيقنه متاما

يقينك فإذا أكلتها ازداد أكثر ويسمى األول علم  ازدادفلو قلت لك مثل يف جييب لك تفاحة تصدق فإذا رأيتها  

الباء للسببية وما مصدرية وعليه  )) بما كنتم تكفرون ((يقني وقوله اليقني والثاين عني اليقني والثالث حق ال

م تكفرون أي تكفرون باليوم اآلخر ومبن أخربكم باليوم اآلخر وهم ونكفيقدر ما بعدها باملصدر وكون التقدير بك

ه جائز ومبن أرسلهم أين اجلواب هلم ؟ حمذوف تقدير لرأيت أمرا عظيما وحذف عليهم الصالة والسالم الرسل 

ولكن هل حذفه جائز على مستوي الطرفني أو مستوى الطرفني أو حذفه أبلغ ؟ اجلواب الثاين من أجل أن 

يذهب الذهن كل مذهب ألنه لو ذكر اجلواب حتدد مبا ذكر لكن إذا حذف صار اإلنسان يتصور هذا الشيء 

بالغة إال أنه شيء من باب الهذا المثل عظيما أكثر من أن يوصف فيكون حذف احملذوف شيئا ايش ؟ شيئا 

     يطابق ملقتضى احلذف

  )) على ربهم ((هلؤالء الكفار لقوله  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية إثبات الربوبية هللا  
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تى م ) ومل يقل إذ وقفوا فهم يؤ  إذ وقفوا ((بدليل قوله  عز وجل ومن فوائدها أن هللا مالئكة يأتون بالناس إليه 

  ويقفون

   ))  قال أليس هذا بالحق((  عز وجل من فوائد اآلية الكرمية إثبات القول هللا و  

 اقالو  ((ومنها أن قول اهللا باحلرف وبالصوت باحلرف ألن أليس هذا باحلق حروف وبالصوت ألم مسعوا وأجابوا 
  )) بلى وربنا

وا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم وال ومنها أن هذا القسم منه يشعر بشدة الندم على إنكارهم األول فكأم كذب 

  فات األوان  نخيفى أن مثل هذا ال خيرج إال من قلب متحسر ولك

وإثبات األسباب املطابق للواقع واعلم  )) بما كنتم تكفرون ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية إثبات األسباب بقوله 

انقسموا  صلى اهللا عليه وسلم ة هذه من أمة حممد قسموا إىل ثالثة أقسام من األمنأن الناس يف إثبات األسباب ا

  :إىل ثالثة أقسام

  األول من أنكر األسباب ائيا وقال إن األشياء تأيت مبجرد الصدفة ومبجرد أن اهللا خلقها 

 عتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه وإنومنهم من أثبت األسباب على أا مؤثرة بذاا وهؤالء هم املاديون الذين ي 

  أو املتفلسفة بوا لألمة مثل بعض الفالسفة انتس

والثالث من أثبتوا األسباب لكن مبا أودع اهللا فيها من القوة ال بنفسها تؤثر مبا أودع اهللا فيها من القوة ال بنفسها 

فالنار اليت أوقدت  عز وجل وهذا القول هو الوسط املتعني ولذلك جند أن األشياء تتغري مسبباا بتقدير اهللا 

لكانت حمرقة لكن هي ال تكون ىل السبب نفسه رجعنا إ براهيم ماذا كانت ؟ كانت بردا وسالما مع أننا لوإل

أشياء ال نعرف أسباا مما يدل على أن السبب  تبارك وتعاىل حيدثوجند أن اهللا  عز وجل حمرقة إال بإرادة اهللا 

  سببا لكنه حلكمته جعل لك شيءو ليس هو الفاعل ولكن الفاعل هو اهللا 

      .طيب ومن فوائد اآلية حذف ما كان معلوما كاآلية اليت قبلها نقف على هذا أم أن هناك أسئلة ؟ نعم 

من الشرك األصغر إذا مل يكن فيه تعظيم فإذا كان اإلنسان ال حيلف إال  عز وجل : احللف بغري اهللا  الطالب

  أكرب ؟ كفر للمعظم للمقسم به لكن تعظيم دون تعظيم اهللا هل يكون  

معتقدا تعظيمه فهل يكفر ؟ اجلواب ال  عز وجل : هذا يسأل يقول أن إذا كان اإلنسان حيلف بغري اهللا  الشيخ

هم هلم من ءيكفر إال إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل تعظيم اهللا أو أشد وكثري من اجلهال قد يعتقدون أن رؤسا

    ا دون ذلك فليس أكرب نعم .التعظيم أكثر من تعظيم اهللا وهذا شرك أكرب أما م

  ..ملاذا ال يقال بدا هلم عاقبة تكذيبهم وكفرهم ألنه يوم القيامة ؟: الطالب
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كانوا منافقني أو خيفون تصديق األنبياء إذا كانوا من   الذي خيفونه ؟ خيفون إما الكفر إذاما ...: ما  الشيخ

  الكافرين

  ...: وبدا هلم الطالب

  .نعم يا سليمالعقوبة بالفعل الذي يكون سببا فيه ..يعرب عن الشيء  عز وجل هللا يبدوا هلم هذا وا : الشيخ

  على البعث يوم القيامة ؟يا شيخ هذا يدل ...: الطالب

َها (( : أي نعم وقد ضرب اهللا املثل ذا فقال تعاىل  الشيخ َوِمْن آيَاتِِه َأنَك تـََرى اَألْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا َأنَزْلَنا َعَليـْ
    .نعم  ]39))[فصلت:  اْلَماَء اْهتَـزْت َورََبْت ِإن الِذي َأْحَياَها َلُمْحِي اْلَمْوَتى ِإنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِدير

ما صدقوا وإذا حلفوا باملصحف  عز وجل أقسموا باهللا حلفوا : شيخ أحسن اهللا إليك بعض الناس إذا  الطالب

  ؟...صدقوا 

  ذا إال هذه الليلة : ما مسعنا  الشيخ

  ...: هذا عندنا إذا حلف باملصحف صدق وإذا حلف باهللا ما صدق الطالب

إذ أن املصحف كالم اهللا تعاىل  عز وجل هذا من جهلهم ألن تعظيم احللف باملصحف من تعظيم اهللا :  الشيخ 

نعم  حيلف إال وهو صادقوهذا من اجلهل كما أن بعضهم حيلف باهللا وال يبايل لكن إذا تقول احلف بالنيب ما 

     .حيىي

يدخلون هؤالء بعذاب القرب والعذاب عموما يقولون هل رأيت العذاب فهل  خوفوا إذا بعض املسلمني:  الطالب

  يف اآلية ؟

فهو كافر لكن اإلنكار  الغيب: نعم يدخلون يف اآلية مكذبون ألن الذي ال يؤمن إال مبا حيسه مل يؤمن ب الشيخ

هذا ال يكفر ألن بعض العلماء قالوا به من علماء  على البدنى نوعني قد ينكر عذاب القرب يف عذاب القرب عل

امللة على البدن وقد ينكر أصال يقول ال على البدن وال على الروح فهذا كافر ملاذا ؟ ألنه مكذب ملا تواتر عن 

اهللا من عذاب جهنم ومن عذاب وتلقته األمة كلها بالقبول كل مصل يقول أعوذ ب صلى اهللا عليه وسلم  النيب

     .ر إىل هذا يف عدة آيات نعماالقرب والقرآن الكرمي قد أش

  .فبماذا يرد عليهم ...بعض الناس ملا تنصحهم وختوفهم باهللا : الطالب

قول هلذا الرجل وكل صاحب سوء هل تعلم ن: هذا احتجاج بالقدر والعاصي ليس له حجة يف القدر ألننا  الشيخ

عليك هذا الشيء إال إذا فعلت سيقول ال نقول إذن ملاذا تعمل ملاذا مل تقدر أن اهللا قدر لك قدر  أن اهللا قد
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هذا جواب سهل جدا بقطع النظر عن أن نقول اآلن لو مسعت عن بلد فيه جتارة وآمن  ؟اخلري وتعمل باخلري

    .الدنيا وعمل اآلخرة ومطمئن وبلد آخر بالعكس إىل أيهما تذهب لقال أذهب إىل األول وهذا مثل عمل 

   .صحيح ميكن تعلق على هذه لوال البعث لبطلت أمهية احلياة: الطالب

  ايش ؟:  الشيخ

  : بطلت الطالب

  :برتت ؟ الشيخ

  : بطلت  الطالب

صحيح لوال البعث لبطلت أمهية احلياة ألن احلياة يف الواقع ما هي حياة كاملة ما هلا أمهية أن اإلنسان : الشيخ

اإلنسان ينكر البعث معناه أنه ينكر أن يكون يف الدنيا فائدة  ؟ر مث يفىن إىل  غري شيء ما الفائدةيعمر ويعم

له  مل يكنجات وعنده اخرتاعات وماذا ينتفع ما ينتفع إال إذا انتافعل كل شيء وصار عنده رجل افرض أن ال

هو  االنتفاع.اآلن أكثر عموم ...ا ؟ مآهلا آخرة جيازى عليها نعم إذا قال تدر عليه األموال طيب واألموال ما مآهل

إذن وايش الفائدة من ...ايتهوين يروح ؟ يف البطن خيرج إىل وين ؟ إىل األماكن القذرة هذا األكل والشرب 

  اقرأ .وهلذا يعترب إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفرا وضالال يعترب سفهاالدنيا ؟ 

ُهمُ (( جيم : أعوذ باهللا من الشيطان الر  الطالب بُوا بِِلَقاِء اللِه َحتى ِإَذا َجاَءتـْ ِذيَن َكذاَعُة بـَْغَتًة  َقْد َخِسَر الالس
نـْيَ قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعَلى َما فـَرْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى ظُُهورِِهْم َأال َساَء َما يَِزُرو  ا َن َوَما اْلَحَياُة الد

ٌر ِللِذيَن يـَتـُقوَن َأَفال تـَْعِقُلوَن َقْد نـَْعَلُم ِإنُه لََيْحُزنُ  اُر اآلِخَرُة َخيـْ َلِعٌب َوَلْهٌو َولَلد ُهْم ال ِإالِذي يـَُقوُلوَن فَِإنـَك ال
َبْت ُرُسلٌ  ِه َيْجَحُدوَن َوَلَقْد ُكذاِلِميَن بِآيَاِت اللالظ بُوَنَك َوَلِكن بُوا َوُأوُذوا  يَُكذ ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذ

َل ِلَكِلَماِت اللِه َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِليَن  ى َأتَاُهْم َنْصُرنَا َوال ُمَبدَوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم فَِإنِ َحت 
َتْأتِيَـُهْم بِآيٍَة َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى اْسَتطَْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفًقا ِفي األَ  ْرِض َأْو ُسلًما ِفي السَماِء فـَ

    . ]35))[األنعام: اْلَجاِهِلينَ  َفال َتُكوَنن ِمنَ 

هذه مؤكدة  اجلملة ))  قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا ((: نعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  الشيخ

بقد واحلروف املؤكدة كثرية منها ما يسبق ومنها ما يتأخر فالالم يف قولك إن زيد لقائم هذا مؤكدة لكن متأخرة 

حروف  ي تكلموا علىوإنكار  وطليب ئياخلرب وأقسامه وأنه ابتداوقد ذكرها علماء أهل البالغة حينما تكلموا عن 

))  خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا ((ذه اآلية مؤكدة مبؤكد واحد وهو قد التوكيد فمن أراد استيعاا فلريجع إليها ه

اخلسارة ما قال خسروا أنفسهم وال أهليهم وال شيء فيكون ذلك خسرانا  عز وجل خسروا ايش ؟ أطلق اهللا 
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دهم يف فما أخسر الذين كذبوا بلقاء اهللا ألن هؤالء لن يعملوا للقاء اهللا ويكون وجو  عز وجل مطلقا وصدق اهللا 

شر من كونه مل  عز وجل  الدنيا خسرانا ال فائدة منه بل فيه مضرة ألن وجود اإلنسان يف الدنيا مع كفره باهللا

يوجد أصال وشر من وجود البهائم ألن البهائم توجد يف الدنيا مث تفىن مث تبعث يوم القيامة وال حساب عليها 

   وقال م عمر بن اخلطاب أنه شجرة تعضد أي تقطعومنه τوهذا ليس عليه حساب وهلذا متىن بعض الصحابة
فما بالك مبن دونه فكل من مل  τ) هذا وهو عمر  ( وددت أن أخرج منها أي من الدنيا كفافا ال علي وال لي

وأسأل اهللا أن جيعلين وإياكم منهم فإنه خسران فاته الربح وقوله كذبوا بلقاء اهللا  عز وجل يعمر أوقاته بطاعة اهللا 

 ]6))[االنشقاق: يَا َأيـَها اِإلنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك َكْدًحا َفُمالِقيهِ (( يقول  عز وجل لقاء معه فاهللا أي بال

ال بد أن هذا الذي أمر وى وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل ال بد أن تالقيه كي حياسبك واملراد أم كذبوا 

تفيد  ابتدائيةحىت إذا جاءم حىت هذه ))  حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ((بالبعث الذي يكون فيه لقاء اهللا 

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا (( وهي ساعة القيامة بغتة  ))إذا جاءتهم الساعة  ((فصل ما بعدها عما قبلها 
ل إىل الدار لدنيا ألن من مات فقد قامت قيامته انتقل من دار العملوقد يراد بالساعة ساعة فراقهم  )) فيها

 تأيت الناس واإلنسان قد جهز حوضأي من غري احتساب هلا والساعة الكربى تقوم بغتة  )) غتةب ((اآلخرة وقوله 

الثوب بينهما ليبيعه أحدمها على  اقد نشر  للقمة إىل فيه فال يتمكن والرجالنإبله ليسقيها فال يتمكن وقد رفع ا

يا هنا ال  )) قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها(( ة قالوا جواب إذا إمتام العقد تأيت بغتمن اآلخر فال يتمكن 

وعليه  لندم والتحسر على الشيء الذي فاتا ؟ ألن احلسرة ال تنادى واحلسرة هوميكن أن جنعلها للنداء ملاذا 

يتوجه إليه النداء تكون يا للتنبيه كأنه يقال ما أعظم حسرته وقيل إن ياء للنداء أن احلسرة ختيل كأا شيء عاقل 

وعلى هذا القول يكون املعىن يا حسرتنا احضري فهذا أوانك واملعىن ال خيتلف بني هذا وهذا غاية ما هنالك 

التفريط هو التقصري )) على ما فرطنا فيها  ((ت فائالتقدير وعدم التقدير واحلسرة هي الندم والتحسر على شيء 

فيه مبا هلا ألم أضاعوا أعمارهم مبا ال فائدة فيه بل  االستعداديف وفيها الضمري يعود على الساعة أي فرطنا 

يعين يوم القيامة حيملون أوزارهم على ظهورهم  )) وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم  (( مضرة أحيانا قال 

  :أي جزاء أعماهلم على ظهورهم واهللا تعاىل يعرب دائما عن اجلزاء بالعمل أتدرون ملاذا ؟ لفائدتني 

  الفائدة األوىل أن يصلح اإلنسان عمله 

والفائدة الثانية أن يعلم أن اجلزاء من جنس العمل ألن اجلزاء على العمل دائر بني أمرين ال ثالث هلما األول 

ات فبالعدل ورمبا يكون سيئفبالفضل وإن كان الفضل والثاين العدل وال ظلم ال ظلم فإن كان العمل حسنات 

  عز وجل  عنه بالفضل حيث يعفوا اهللا
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أي جزاء األعمال على ظهورهم محال حقيقيا هذا هو الواجب أن  ))  يحملون أوزارهم على ظهورهم ((  

حنمل اآليات على ظاهرها وال يقول قائل كيف حيمل اجلزاء على الظهر قلنا يوم القيامة ال يقاس بأيام الدنيا ألن 

ن اهللا تعاىل خيلق هذه اجلزاءات حىت تكون أجساما حتمل على احلالة ختتلف اختالفا عظيما فمن اجلائز املمكن أ

وال جيوز أبدأ أن  ))  وأثقاال مع أثقالهم ((كمل )) وليحملن أثقالهم (( الظهور وما املانع فقد قال اهللا تعاىل 

يامة نقيس أحوال اآلخرة على أحوال الدنيا ألنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء يف السنة من أحوال يوم الق

ساء  ))  أال ساء ما يزرون((  عز وجل وال ميكن أن يقاس بعضها على بعض قال اهللا  اتفاقجتزم أنه ليس هناك 

مبعىن بئس وأال أداة استفتاح وتنبيه ورمبا نقول يف هذا املوضع زيادة أخرى وهي التحذير من األعمال السيئة وقوله 

وصوال احتجت إىل العائد وإن جعلتها مصدرية مل حتتج إىل العائد ما إن جعلتها امسا م ))  أال ساء ما يزرون (( 

فما هو التقدير إذا جعلناها امسا موصوال ؟ التقدير أال ساء ما يزرونه أما إذا جعلناها مصدرية فال حتتاج إىل 

عىن ال ضمري ولكن حتتاج إىل سبك مبعىن إىل حتويل الفعل مصدرا وعليه يكون التقدير أال ساء وزرهم ولكن امل

     خيتلف وهو أن اهللا تعاىل ذم هذا الذي حيملونه على ظهورهم من األوزار 

  :ويف هذه اآلية فوائد 

أوال بيان خسران الكافرين املكذبني بالبعث وأم مهما ظنوا أم رحبوا فإم خاسرون ولكن مىت يعلمون أم 

هلذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا ؟ إذا جاء األجل أما اآلن فهم يف سكرة ال يدرون و  خاسرون

  أم راحبون ولكنهم خاسرون

ومن فوائد اآلية وجوب اإلميان بلقاء اهللا بدليل ثبوت اخلسران ملن كذب به واملعلوم أنه ال حيل إلنسان أن يوقع  

عز هم اهللا على النظر إىل اهللا النظر إليه ؟ استدل بعض العلماء رمح عز وجل نفسه يف اخلسران وهل من لقاء اهللا 

وقالوا إن اللقاء ال يكون إال مواجهة وعلى  هذا فيكون يف اآلية دليل  )) فمالقيه ((ذه اآلية وببقوله  وجل

    .وثبوت رؤية اهللا ثابتة بالنص واإلمجاع  عز وجل رؤية اهللا ايش ؟ على ثبوت 

  


